DODATEK č. 3 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
Zajištění vzdělávání distančním způsobem

V Oskavě 25. 9. 2020

ředitelka školy: Mgr. Jaromíra Lónová

Tímto dodatkem se s účinností od 25. 9. 2020 doplňuje Školní řád ZŠ
Oskava, platný od 1. 9. 2019:
1. Kapitola 1. 5. „Práva a povinnosti pedagogických pracovníků“ se v oddíle
„Pedagogičtí pracovníci jsou povinni“ rozšiřuje takto:
-

Vzdělávání distančním způsobem budou pedagogičtí pracovníci zajišťovat
následujícími formami, nejčastěji jejich kombinací:
a) On-line výuka synchronní – společným komunikačním kanálem pro
učitele a žáky bude Microsoft Teams podle předem stanoveného rozvrhu,
kdy synchronní výuka nepřesáhne na 1. stupni 1 vyučovací hodinu, na 2.
stupni 3 vyučovací hodiny za sebou.
b) On-line výuka asynchronní – komunikačním nástrojem Microsoft Teams,
email.
c) Off-line výuka – v případech, kdy není možná výuka přes internet, budou
žákům úkoly zadávány písemně, telefonicky nebo osobně.
d) Konzultace – učitelé jsou povinni poskytovat žákům během vzdělávání
distančním způsobem individuální konzultace a studijní podporu ve
stanovených konzultačních hodinách telefonicky, videokonferencí, on-line
chatem (vše prostřednictvím komunikačního kanálu Microsoft Teams),
emailem, ve specifických případech osobně.
e) Pro zpětnou vazbu rodičům bude využíván komunikační kanál DM
Software.
f) Pedagogickou intervenci bude poskytovat určený pedagogický pracovník
prostřednictvím on-line komunikace (Microsot Teams).
g) Asistent pedagoga bude v rámci vzdělávání distančním způsobem
poskytovat žákům s podpůrným opatřením individualizované učební
materiály a podklady, konzultace a podporu na dálku, pomáhat s distanční
výukou.

2. Kapitola 3. „Provoz a vnitřní režim školy“ se v oddíle 3. 1. “Docházka do školy“
rozšiřuje takto:
-

-

Škola má povinnost distančně vzdělávat
a) z důvodu mimořádných nebo krizových opatření
b) z důvodu nařízené karantény
c) pokud není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) žáků nebo
předškolních dětí
Škola nemá povinnost distančně vzdělávat:
a) pokud ředitel vyhlásí ředitelské volno
b) pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku

c) v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení
provozu
d) pokud je dětem/žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy
e) pokud jsou děti/žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc)
-

Absence při distanční výuce:
a) Při asynchronní či off-line výuce je nutné odevzdat splněný úkol ve
stanoveném termínu.
b) Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za
absenci.

-

Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká omezeného počtu dětí/žáků, který
nepřekročí 50% účastníků konkrétní třídy, výuka probíhá prezenčním
způsobem.

-

Smíšená výuka
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více než 50%
dětí/žáků jedné třídy, je škola povinna vzdělávat nepřítomné žáky distančním
způsobem, ostatní děti/žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Tyto
děti/žáky je možné z organizačních důvodů zařadit do jiných tříd, kde probíhá
prezenční výuka. O způsobu organizace smíšené výuky rozhoduje ředitel
školy. Je možné tento způsob výuky organizovat ve spolupráci
s vychovatelem, asistentem pedagoga apod.

-

Distanční výuka
Pokud platí zákaz osobní přítomnosti minimálně pro 1 celou třídu, probíhá
v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním
způsobem.
Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků ve škole, přechází na distanční
výuku celá škola.

